
Wat gaan we doen
Er zijn lijsten gemaakt van alles wat nodig is voor de verbouw, het nieuw-

bouwgedeelte en de bijbehorende inrichting. Te denken valt aan de 
categorieën: grondwerk, afwerking van vloeren, plafonds en muren, 

trap, afvoer, warmte- en luchtbehandeling, elektrotechnische 
aanpassingen, tuin en bestrating, sanitair, verlichting, deuren,  

vloer- en wandafwerking, vitrage, gordijnen, meubels en 
verdere aankleding.

 

Wat kunt u nu doen?
Bent u geïnteresseerd en/of wilt u meer weten over 

de mogelijkheden en hoe u kunt bijdragen? 
Neem dan contact op via 

verbouw@hospicenijkerk.nl of bel 033 2473100. 

Kijk voor meer informatie over het hospice op 
www.hospicenijkerk.nl. 

Hier kunt u ook nieuws over de verbouwing volgen.

De inwoners van Nijkerk en omstreken zullen u dankbaar zijn!

Er is veel geld nodig!
De verbouw kost veel geld, maar de Stichting Vrienden 
van Hospice Nijkerk heeft de afgelopen jaren vele giften 
en bijdragen ontvangen. Er is veel gespaard en daarmee 
wordt een groot deel van de verbouwing bekostigd.  
Het bedrag dat we nog te kort komen bedraagt € 250.000. 
Dit bedrag willen we financieren met uw hulp! 
 
 
 U kunt ons helpen! 
Wij doen een beroep op u om ons te steunen in het realiseren van deze 
plannen. Dit kan zowel praktisch als financieel, bijvoorbeeld:

  Door een financiële bijdrage, bijvoorbeeld vanuit een fonds of  
stichting of via een (inzamelings)actie.

   Door het geven van een korting op capaciteit, aankoop of het 
schenken van onderdelen.

  Door het leveren van goederen of diensten die onderdeel zijn 
van de verbouw- of inrichtingsplannen.

   Door het inzetten van menskracht bij klussen die horen   
bij deze verbouwing. 

www.hospicenijkerk.nl. 
bankrekeningnummer: NL78 RABO 0337818320

Helpt u mee?

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Het hospice  
gaat verbouwen; 
start najaar 2021 

Hospice Nijkerk,
al ruim 25 jaar
een begrip!

Als er toch eens 
geen Hospice Nijkerk 
zou zijn



Wie helpt u hiermee?
U helpt oude en jonge mensen die ernstig ziek zijn en in hun laatste 
levensfase verkeren. Door het professionele werk van verpleegkundigen,  
coördinatoren en meer dan 100 vrijwilligers wordt Hospice Nijkerk 
vakkundig en met veel zorg gerund. Jaarlijks verblijven hier gemiddeld 
zo’n 75 gasten die tot hun overlijden liefdevol worden verzorgd. Soms 
kunnen mensen zelfs weer een poosje naar huis omdat ze door de 
goede verpleging en aandacht opgeknapt zijn.

Hospice Nijkerk Thuis
In oktober 2010 werden de diensten 
van Hospice Nijkerk e.o. uitgebreid 
met de inzet van vrijwilligers bij 
terminale zorgvragers thuis onder de 
noemer Hospice Nijkerk Thuis (HNT). 

Later werd deze zorg uitgebreid naar 
verzorgings- en verpleeghuizen om te 

voorkomen dat bewoners in eenzaamheid 
zouden sterven.  

Met Hospice Nijkerk Thuis krijgen terminale 
patiënten de gelegenheid om te overlijden op 

de plaats van voorkeur. Voor mantelzorgers is het 
daarbij fijn dat zij de vaak zware zorg en begeleiding 

kunnen overgeven aan vrijwilligers. Hospice Nijkerk 
Thuis wordt ook ingezet als overbruggingszorg als er geen 

plek in het hospice (nog) beschikbaar is. 

Nu gaan we weer verbouwen. Het moet wel!
Er zijn nieuwe eisen en wensen op het gebied van het pand, 
arbeidsvoorwaarden, privacy en hygiëne waardoor uitbrei-
ding, verduurzaming en modernisering van het huidige pand  
noodzakelijk is. Tijdens de coronaperiode is bovendien 
duidelijk geworden dat er aanpassingen nodig zijn om het 
pand toekomstbestendig te maken, zoals het inrichten 
van isolatieverpleging. 
Er komen niet meer gastenkamers, maar het gebouw 
wordt optimaal geschikt gemaakt voor alle gasten, 
bezoekers en medewerkers. De uitstraling van 
het gebouw blijft behouden en de plannen 
zijn passend in en bij de omgeving.  
We verwachten te starten met de 
bouw rond september 2021.  

 

Het is nodig!
Het hospice gaat verbouwen. In het najaar starten we met een noodza-
kelijke verbouwing van het rijksmonument waarin sinds 2008 Hospice 
Nijkerk en omstreken is gevestigd. In deze brochure doen we een beroep 
op u om deze verbouwing mee te helpen financieren. Er is veel geld 
nodig om het hospice te renoveren en te behouden voor de toekomst. 
Met uw steun dient u de samenleving van Nijkerk en omgeving. Omdat 
steeds meer mensen om hulp vragen voor een familielid die in de laatste 
fase van het leven is en niet meer thuis kan verblijven.

Historie van Hospice Nijkerk
Nijkerk heeft sinds 1993 een hospi-

ce, allereerst gehuisvest in zorgcen-
trum Arkemheen. Het hospice was 
één van de eerste in Nederland. In 
2005 nam het bestuur het initiatief 
om het hospice buiten het zorgcen-
trum onder te brengen om zo meer 
en betere zorgmogelijkheden te 
kunnen bieden voor mensen uit Nijkerk 
en omstreken. Voor de huisvesting van 
het nieuwe hospice viel het oog op het 
historische pand ‘Bethanië’, dat grenst aan 

Arkemheen. Het gebouw in het centrum 
van Nijkerk is een rijksmonument en is 

gerenoveerd en aangepast. Op 12 december 
2008 vond de opening plaats. 

De bezetting groeide gestaag en vanaf 
2010 ontstond er zelfs een tekort aan 
capaciteit. Daarom werd besloten 
tot uitbreiding van het bestaande 
gebouw, en de aanbouw is in 2013 
gerealiseerd. Daarmee werd de 
capaciteit vergroot van vier 
naar zes kamers. 
Dat bleek nodig!
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Een nieuwe 
verbouwing


